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منایۀ سال 1394 
فصلنامۀ  گنجینۀ اسناد

منایۀ عنوان ها
ارزیابی مدیریـت خطـــر در مــوزه های 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری 98: 98-78 
بررسی اسناد کمک های مالی آستان قدس به 
زائران ایرانی دردورة قاجار بااستفاده از 
روش تحلیل محتوا )بازه زمانی  1264 

تا پایان 1300ق.( 100: 96-78
بررســی تکنیــک عکاســی به کار رفته در 
عکس قطع بزرگ احمدشاه قاجار با 
به کارگیــری  آنالیزهای دستگاهی 99: 

 113-96
بررسـی نگارش نامه هــاي دیوان رسالت 
در عصــر غــزنوي، با تکیه بر تاریخ 

بیهقي98: 30-6
بررســی رفتارهـای اطالع یابــی محققــان 
مراجعه کننده به آرشیو ملي ایران 100: 

110-98
بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های 

نادر شاه افشار و مقایسة آن با فرمان های 
دورة شاه سلطان حسین صفوی97: 27-6

بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در 
آرشیو ملی ایران در چارچوب آمیختة 
بازاریابی مدل »هفت- پی«  98: 119-100
بررسی وضعیت خدمــات اطــالع رسانی 
باغ موزة دفاع مقدس شهر تهران)موزه( 

114-96 :97
 )CMC(بهینــه سازی کربوکســی   متیل سلولز
دربرابرعوامل میکروارگانیسم با استفاده 
دی اکسیــد تیتانیــوم  نانـــوذرات  از 
این  کیفیت حفاظتی  ارتقای  به منظور 
پلیمردرمرمت اسنادکاغذی 97  : 116-

140
تأثیر اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس در 
ساختار اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی 

اهواز 97: 50-28
تحلیل ساختار برات های دیوانی دورة قاجار 

31-6 :100
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از  پس  محاسبات  دیوان  عملکرد  تحلیل 
مشروطه 98: 46-32 

درآمـــدی بر ساختارشناســی »اجیرنامـه« 
آرشیـو  در  موجـود  براسنـاد  باتکیه 

آستان قدس رضوی 98: 60-48
دولت وثوق الدوله و اعادة حاکمیت ملی در 

مازندران 99: 27-6
دورة  قشون  داخلی  تشکیالت  و  سازمان 
قاجار، باتکیــه بر مجموعة حسن زاده 
قدس  آستان  اسناد  مرکز  در  موجود 

رضوی 99: 51-28
سیاست ها و عملکرد ناصرالدین شاه در توسعة 
راه های گیالن با تأکید بر بازخوانی و 
تحلیل سند امتیازنامة راه شوسة انزلی به 

قزوین 97: 80-52
شرحی بر مرّمت سنّتی آثار کاغذی در ایران 

127-114 :99
عبدالغفار نجم الملک و نقش او در دوره گذار 
از دانش جغرافیای سنتی به جغرافیای 

نوین98: 77-62
خراسان  خارجی  تجارت  در  مؤثر  عوامل 

عصر پهلوی اول 100: 46-32
کاربرد عناصر فراداده ای در سازماندهی فرش  

در موزه  ها 97: 156-142
کلهر) 1285- ایل  جانشیني  کشاکش هاي 

1320ق( 99: 69-52
کشف حجــاب در فــارس؛ برنامـه ها و 
مقاومت ها)بررسی اسنادی( 99: 95-70
مطالعة وضعیت کدگذاری اسناد موجود در 
معاونت اسنــاد ملی سازمــان اسناد و 
کتابخانه ملــی ایران )آرشیو ملی ایران( 
و ارائـة راهکارهایــی در جهت بهبود 

وضعیت کنونی 98: 143-120
مقایسة عناصر ایساد با فیلدهای یونی مارک، 
مارک ایران و مارک21 100: 129-112
ُمهر انگشتر سالطین متأخر صفوی 100: 48-

57
ُمهرنامةشاه سلیمان صفوی 97: 95-82

نقـش افزودنــی ها بر کیفیـت مرّکب ایرانی: 
مطالعة موردی حنا و نمک 99: 128-

148
دورة  در  بوشهر  ارامنة  فرهنگی  وضعیت 
قاجار)بر اساس اسناد این دوره( 100: 

76-58

منایۀ نویسندگان
آریافرعلی اصغر 97: 140-116

ابوالبشری پیمان 98: 60-48
ابوالفتحی زهرا 98: 98-78

احمدی حسین99: 148-128
اسمعیلی گیوی محمدرضا 98: 119-100

اصنافی امیررضا100: 129-112
افشارپورمریم 97: 140-116
بابادی عصمت 97: 50-28

باب الحوائجی فهیمه 97: 96-114؛98: 78-
  98

پورمحمدی املشی نصراهلل100: 46-32
ثقفی مریم 98: 77-62 

ثمره حسینی مرضیه100: 31-6
جعفری علی اکبر97: 80-52

حسن آبادي ابوالفضل99: 51-28
خاني زاده مهدي99: 51-28
خداداد مهناز 97: 114-96
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خسروبیگی هوشنگ 97: 27-6
-120  :98 سعید  رضایـــی شریف آبادی 

143؛100: 129-112
رنجبرمحمدعلي99: 95-70

روحی عزیزی مژده99: 127-114
زویا آبام 97: 156-142

ژیان پورحمید100: 96-78
سامانیان کورس 97: 116-140؛ 99: 96-

113
سعیدي حوریه99: 69-52
سلطانی زهرا99: 148-128

سیداحمدی مرضیه99: 113-96
صالحي پیمانه 98: 30-6

عابداصفهانی عباس99: 148-128
غالمرضا98: 120-143؛100: 98- عزیزی 

110
علم محمدرضا 97: 50-28

علیزاده مقدم بدرالسادات 100: 76-58
غفوری ملیحه 98: 143-120

فرهمند بروجنی حمید99: 148-128
کوکبی مرتضی100: 129-112

لیال درویشی 97: 156-142
محبوب فریمانی الهه 97: 27-6

محمدی امین100: 31-6
مرادي نیا محمدجواد 98: 46-32

مطلبي مطلب99: 69-52
معصومه کربال آقایی کامران 97: 156-142

معصومی لیال 98: 119-100
ملکیان حمید99: 127-114

 95-82 محمدصادق97:  میرزاابوالقاسمی 
؛100: 57-48

ناخدا مریم 98: 119-100
نادی زهرا100: 46-32

نورائی مرتضی 97: 80-52
نوري مصطفي99: 27-6

وزین افضل مهدی 97: 80-52
وطن دوست عبدالرسول99: 127-114

وکیلی هادی 98: 60-48
هاشمی پورظهراب100: 76-58

منایۀموضوعی
آرشیو ملی ایران 98: 143-119،120-100

ابوالفضل بیهقي 98: 30-6
اجیر 98: 60-48

اجیرنامه 98: 60-48
ارامنه100: 76-58

استانداردهای فراداده ای موزه ای 97: 142-
156

اسناد تاریخی 100: 31-6
اسناد نوشتاری)متنی-کاغذی(98: 143-120 
اسنادکمک های مالی آستان قدس100: 78-

96
اطالع رسانی 97: 114-96
افزودنی ها99: 148-128

امنیت99: 27-6
انزلی 97: 80-52

انقالب مشروطه 98: 46-32
اهواز97: 50-28

ایساد100: 129-112
ایل کلهر99: 69-52

آداب دبیري 98: 30-6
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بازاریابی خدمات98: 119-100
باغ موزة دفاع مقدس 97: 114-96

برات  دیوانی100: 31-6
بررسی اسنادی99: 95-70

برنامه ها99: 95-70
بوشهر100: 76-58

پژوهشگران100: 110-98
پهلوی اول100: 46-32
پهلوی اول99: 95-70
تاریخ بیهقي 98: 30-6

تجار100: 46-32
تجارت خارجی100: 46-32

تدریس 98: 77-62 
تشکیالت99: 51-28

تفریغ بودجه 98: 46-32
جانشینی99: 69-52

جستجوی اطالعات100: 110-98
جغرافیا 98: 77-62 

حکمران کرمانشاهان99: 69-52
حنا99: 148-128

خدمات اطالع رسانی 97: 114-96
خدمات آرشیوی98: 119-100

خراسان100: 46-32
خط سیاق100: 31-6

خوشنویسی99: 148-128
دارالفنون 98: 77-62 

دورة قاجار100: 31-6 ، 76-58، 96-78
دیوانخانة صفوی 97: 95-82

دیوان رسالت98: 30-6
دیوان محاسبات 98: 46-32

راه سازی 97: 80-52

رفتار اطالع یابی100: 110-98
رقم نویسي97: 27-6

روسیه 97: 80-52
روش کلدیون تر99: 113-96

زائران ایرانی100: 96-78
زیربنای اقتصادی97: 50-28
زیربنای عمرانی97: 50-28
زیربنای فرهنگی97: 50-28
ساختار ظاهری100: 31-6

ساختار محتوایی100: 31-6
سازمان99: 51-28

سازمان میراث فرهنگي 98: 98-78
سازماندهی اطالعات 97: 156-142

سالطین دورة صفویه100: 57-48
سندشناسی97: 27-6

شاه سلیمان صفوی 97: 95-82
شرکت نفت ایران و انگلیس97: 50-28

شوسه 97: 80-52
صحافی99: 127-114

صفویه97: 27-6
عکاسی دورة قاجار99: 113-96

عکس99: 113-96
غزنویان 98: 30-6
فارس99: 95-70

فرش 97: 156-142
فرمان97: 27-6

 قاجار 98: 77-62 
قاجاریه99: 51-28

27-6 :99 قرارداد19 19
قزوین 97: 80-52
قشون99: 51-28
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کاربران اطالعات100: 110-98
کارفرما 98: 60-48
 کارگر 98: 60-48

کاغذ 97: 116-140؛99: 127-114
کتاب 98: 77-62 

کدگذاری98: 143-120
کربوکسی   متیل سلولز 97: 140-116

کشاکش ایلی 99: 69-52
کشف حجاب99: 95-70

کیفیت مرکب ایرانی99: 148-128
مارک 21  100: 129-112
مارک ایران 100: 129-112

مازندران99: 27-6
مجموعة حسن زاده99: 51-28

مدرسة سعادت مظفری100: 76-58
مدل آمیختة بازاریابی98: 119-100

مدیریت خطر 98: 98-78
مرکز اسناد آستان قدس رضوی99: 51-28

مرمت سنتی99: 127-114
مستأجر 98: 60-48
مقاومتها99: 95-70

مناسبات خارجی100: 46-32
موزه ها 98: 98-78

موقوفات100: 96-78
مهر انگشتر100: 57-48

مهرشناسی 97: 82-95 ؛100: 57-48
مهرهای حکومتی 97: 82-95 ؛100: 57-48

میانکنش پذیری100: 129-112
میکروارگانیسم 97: 140-116

نادرشاه افشار97: 27-6
نامه نگاري فارسي 98: 30-6

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم 97: 140-116
نجم الملک 98: 77-62 

نرم افزارهای آرشیوی100: 129-112
نظام دیوانی100: 57-48

نمک99: 148-128
وثوق الدوله99: 27-6
113-96 :99 FTIR 

113-96 :99 SEM-EDS 
113-96 :99 XRF 


